Mai multe informații
Dacă sunteți interesați și doriți sa primiți mai multe
informații vă rugăm să ne contactați la adresa:
e-mail: marketing@cciabn.ro

Parteneri
Lawton School S.L., Spania
Oatridge College, Marea Britanie
Camera de Comerţ şi Industrie
Bistriţa-Năsăud, România
Alytaus Kolegija, Lituania
Castlereagh Enterprises, Marea Britanie
Assist Net, Bulgaria
Camera de Comerţ şi Industrie Tarsus,
Turcia
Ayuntamiento de Carreño, Spania

Urmăreşte-ne pe Facebook

Henge Moștenire și
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antreprenorial
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere
al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala
utilizare a informaţiilor pe care le conţine

LDV-TOI-Nº 2011-1-ES1-LEO05-35905

Descriere
proiect

Scop

Obiective
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Pornind de la principiile Strategiei 2020 referitoare la formarea în domeniul
abilităţilor “verzi”, Proiectul HENGE - finanţat prin Programul Leonardo da Vinci,
Transfer de Inovare – îşi propune să contribuie la educaţia antreprenorială în
mediul rural, prin dezvoltarea unui Program Virtual de Instruire. Programul
este destinat persoanelor din zonele rurale, aflate în căutarea celor mai bune
oportunităţi furnizate de resursele naturale, culturale şi construite, pentru a
iniţia o micro-întreprindere sau o afacere în domeniul agroturismului,
încurajându-le astfel, să considere auto-angajarea ca o sursă viabilă a stabilităţii.
Proiectul HENGE realizează un transfer de bune practici în domeniul
dezvoltării rurale, cu preponderenţă din ţări ale Europei de Vest (Marea Britanie,
Spania) spre cele din Europa de Est (România, Bulgaria, Lituania) şi Turcia. În
aceste ţări a fost identificată necesitatea unor soluţii şi programe de formare
pentru a combate lipsa de abilităţi şi şomajul în zonele rurale şi a încuraja grija
faţă de mediu. Astfel, proiectul se îngrijeşte de implementarea şi susţinerea
educaţiei şi formării vocaţionale.
Proiectul HENGE vizează adaptarea unor metodologii şi curricule inovative,
în domeniul evaluării resurselor naturale, moştenirii culturale şi în domeniul
antreprenoriatului în mediul rural şi urmăreşte transferul lor pe noi pieţe
geografice, prin intermediul parteneriatului, care se întinde din Spania până
în Turcia.
Produsul, care va fi găzduit pe o platformă electronică de învăţare, va fi
accesibil şi după finalizarea proiectului.
Proiectul îşi propune să:
• Transfere rezultatele proiectului „rădăcină” intitulat „Panorama”, în vederea
îmbunătăţirii semnificative a situaţiei pe piaţa muncii şi în domeniul
politicilor de ocupare în ţările ”importatoare de inovare”;
• Contribuie la creşterea gradului de conştientizare cu privire la moştenirea
locală, resursele naturale şi modul în care pot fi ele utilizate în contextul
antreprenoriatului din mediul rural;
• Dezvolte o platformă virtuală de învăţare şi un program de instruire;
• Realizeze o campanie de informare destinată organizaţiilor din domeniul
formării;
• Contribuie la depăşirea obstacolelor datorate disparităţilor regionale în
domeniul ocupării forţei de muncă;
• Creeze condiţiile pentru aplicarea principiilor dezvoltării durabile în cadrul
afacerilor din mediul rural.

Grupuri
țintă
Proiectul este destinat
persoanelor din zonele rurale, în
mod special tinerilor, femeilor,
persoanelor în vârstă şi persoanelor
cu dizabilităţi din aceste zone,
urmărind să-i susţină, în vederea
unei cât mai bune evaluări şi utilizări
durabile a resurselor naturale şi
tradiţionale în cadrul întreprinderilor
alternative şi agroturismului.
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Rezultate

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:
• Dezvoltarea unui program de instruire care îi va sprijini pe locuitorii din
comunităţile rurale să ia în considerare auto-angajarea şi înfiinţarea propriilor
afaceri ”verzi”;
• Furnizarea unui instrument de revizuire a proceselor şi identificare a
modalităţilor de utilizare eficace a resurselor naturale şi tradiţionale care pot
contribui la reducerea impactului afacerilor din zonele rurale asupra mediului;
• Furnizarea unei abordări trans-sectoriale în domeniile educaţiei şi formării
vocaţionale şi a pieţei muncii;
• Transferul materialelor pe o platformă electronică de învăţare;
• Traducerea produselor (module de curs, manualul utilizatorului şi materialele
informative) în limbile ţărilor ”importatoare de inovare”;
• Testarea soluţiilor de instruire pe pieţele ţintă;
• Realizarea materialelor de diseminare;
• Realizarea website-ului proiectului;
• Dezvoltarea unui curs modular on-line în 6 limbi.

